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Gegevens onderneming Vullings Transport B.V. , statutair gevestigd te Gennep 

en zaakdoende aan de Groote Heeze 27 te (6598 AV) 

Heijen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 54649684.  

 

Vullings Personeel B.V., statutair gevestigd te Gennep en 

zaakdoende aan de Groote Heeze 27 te (6598 AV) Heijen, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 54650674. 

  

Faillissementsnummer Vullings Transport B.V.: C/03/17/246 F 

Vullings Personeel B.V.: C/03/17/247 F 

Datum uitspraak 21 augustus 2017 

  

Curator Mr. C.W.M. Slegers  

Rechter-commissaris Mr. B.R.M. de Bruijn 

  

Activiteiten onderneming Vullings Transport B.V.: transport, distributie, opslag en 

overslag van goederen. 

Vullings Personeel B.V.: het verzorgen van (interne) 

personeelsdiensten. 

Omzetgegevens Vullings Transport B.V.: 

2014: € 5.488.985,- 

2015: € 5.771.922,- 

2016: € 6.164,836,- (interne cijfers) 

2017: € 3.954.276,- (interne cijfers tot begin september) 

 

Vullings Personeel B.V.: 

2014: € 2.269,564,- 

2015: € 2.426.042,- 

2016: € 2.266.150,- (interne cijfers) 

2017: €      37.866,- (interne cijfers tot begin september) 

Personeel gemiddeld aantal Vullings Tranport B.V.:  

50 werknemers 

 

Vullings Personeel B.V.:  

0 werknemers. Tot en met 2016 zat het personeel van de 

Vullings Groep in Vullings Personeel B.V.  

  

Boedelrekening Vullings Transport B.V.:  

NL10ABNA0249440245 

 

Vullings Personeel B.V.: 

NL76ABNA0249440318 
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Gerealiseerd actief Vullings Transport B.V.: 

€ 246.237,76 

 

Vullings Personeel B.V.: 

€ 202,16 

Actief per verslagdatum Vullings Transport B.V.: 

€ 35.721,18 

 

Vullings Personeel B.V.: 

€ 202,16 

  

Verslagperiode 1 april 2019 t/m 30 september 2019    

Bestede uren in verslagperiode Vullings Transport B.V.: 

15 uur en 50 minuten 

 

Vullings Personeel B.V.: 

45 minuten   
Bestede uren Totaal Vullings Transport B.V.: 

535 uur en 35 minuten  

 

Vullings Personeel B.V.: 

9 uur en 30 minuten    
 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Vullings Transport B.V. en Vullings Personeel B.V. zijn 

beiden een 100% deelneming van Vullings Beheer B.V. 

Aandeelhouder van Vullings Beheer B.V. is de Stichting 

Administratiekantoor Vullings Beheer.  

 

Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Vullings 

Transport B.V. en Vullings Personeel B.V. is Vullings Beheer 

B.V. Gezamenlijk bevoegd bestuurders van Vullings Beheer 

B.V. zijn J.W.H. Vullings B.V. en H.W.M. Vullings B.V., op 

hun beurt bestuurd door de heren J.W.H. Vullings 

respectievelijk H.W.M. Vullings. 

 

Bij vonnis van de rechtbank Limburg d.d. 8 september 2017 

is ook het faillissement uitgesproken van Vullings Beheer 

B.V. en haar dochtervennootschap Vullings Verhuur B.V. In 

deze faillissementen wordt voor separate verslaglegging 

zorg gedragen.  

1.2 Winst en verlies Vullings Transport B.V.: 

2014: -/-  € 213.577,- 

2015: -/-  € 449.017,- 

2016: -/-  € 175.364,- (interne cijfers) 

2017:  +   €    2.541,- (interne cijfers tot begin september) 

 

Vullings Personeel B.V.: 

2014: +   € 21.883,- 
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2015: +   € 24.032,- 

2016: -/-  € 44.345,- (interne cijfers) 

2017: -/-  € 20.768,- (interne cijfers tot begin september)  
1.3  Balanstotaal Vullings Transport B.V.: 

2014: € 2.381.978,- 

2015: € 593.538,- 

2016: onbekend  

2017: onbekend 

 

Vullings Personeel B.V.: 

2014: € 1.914.479,- 

2015: € 671.040,- 

2016: onbekend 

2017: onbekend 
 

1.4 Lopende procedures Per datum faillissement liepen er geen gerechtelijke 

procedures.  

1.5  Verzekeringen Per datum faillissement waren er forse achterstanden in de 

betaling van verzekeringspremies, waarmee de 

verzekeringsdekking onzeker was. De curator heeft in 

afstemming met de verzekeringstussenpersoon zorg 

gedragen voor verzekeringsdekking en in dat kader zijn 

vanuit de boedel (achterstallige) premiebetalingen verzorgd 

en betalingsgaranties verstrekt. Om ook het wagenpark, in 

eigendom van de toen nog niet gefailleerde vennootschap 

Vullings Verhuur B.V., verzekerd te houden, heeft de boedel 

ter zake ook in verzekeringsdekking voorzien en betaling 

van verzekeringspremies verzorgd. Na het staken van de 

tijdelijke voortzetting is het verzekeringspakket zover 

mogelijk afgebouwd. Thans lopen nog de verzekeringen 

voor de bedrijfsinventaris, werkmaterieel en wagenpark. 

 

Verslag 2: 

De materiële eigendommen van Vullings Transport B.V. en 

Vullings Verhuur B.V. zijn middels een veiling verkocht en 

tegen 2 november 2017 uitgeleverd aan de veilingkopers. 

Tegen 3 november 2017 is de (voortgezette) 

verzekeringsdekking beëindigd.  

De premies vanwege de voortgezette verzekeringen zijn 

betaald door Vullings Transport B.V.  

De pandhouder heeft de premies voor de verzekering van 

het verpande rollend materieel vergoed. Tussen de 

faillissementsboedels van Vullings Transport B.V. en 

Vullings Verhuur B.V.  dient er nog een afrekening plaats te 

vinden van de betaalde en vergoede verzekeringspremies.     
1.6 Huur Vullings Transport B.V. huurde een viertal locaties: twee in 

Heijen, één in Den Bosch en één in Nijmegen. De 

hoofdlocatie was in Heijen verdeeld over een tweetal 

bedrijfspanden. De locaties in Den Bosch en Nijmegen 

waren zogenaamde “hubs”. In een van de bedrijfslocaties in 



 

Gegevens onderneming: Vullings Transport B.V. en Vullings Personeel B.V. 4 
Faillissementsnummer: C/03/17/246 F en C/03/17/247 F 

Heijen was sprake van onderverhuur; een viertal 

onderhuurders maken (nog steeds) gebruik van de 

betreffende bedrijfslocatie. Opzegging van de 

huurovereenkomsten heeft, direct nadat duidelijk werd dat 

een doorstart niet haalbaar bleek, plaatsgevonden. De 

huurlocaties in Den Bosch en Nijmegen zijn reeds ontruimd 

en opgeleverd.   

 

Verslag 2: 

De huurovereenkomsten ter zake van de twee locaties te 

Heijen zijn tegen 1 december 2017 geëindigd.  

 

Verslag 3: 

De huurlocaties te Heijen zijn ontruimd en opgeleverd.       
1.7  Oorzaak faillissement De Vullings Groep was actief op het gebied van transport, 

distributie, opslag en overslag van goederen. Vullings 

Transport B.V. vervoerde pakketten (in allerhande 

formaten) en pallets. Zij nam in dat kader deel in diverse 

samenwerkingsverbanden, waarmee een landelijke dekking 

voor het transport en de distributie bestond. Er bestond ook 

een samenwerkingsverband binnen een Duitse organisatie, 

om daarmee ook transport en distributie in de Duitse 

grensstreek te kunnen verzorgen.  

 

De activiteiten van de Vullings Groep kennen hun oorsprong 

in 1948; het bedrijf is van een eenmanszaak uitgegroeid 

naar een bedrijf met een gemiddeld (vast) 

personeelsbestand van omstreeks 50 werknemers.  

 

De afgelopen jaren is de Vullings Groep geconfronteerd met 

substantiële operationele verliezen. Een, mede gelet op de 

veranderde marktomstandigheden, te hoge kostenstructuur 

heeft, aldus de directie, geleid tot een verliesgevende 

exploitatie. Ondanks het treffen van kostenbesparende 

maatregelen en het herstructureren van de organisatie en 

de vaste kosten, is het de directie niet (meer) gelukt om 

het bedrijf te laten overleven. In dit traject is, mede op 

voorspraak van de financier, recent het bedrijfspand (in 

eigendom van Vullings Beheer B.V.) verkocht, waarmee de 

financier is afgelost. Als vervangende werkkapitaal 

financiering is vanaf begin 2017 gestart met een factoring 

van de debiteuren.  

 

Tot 1 januari 2017 was het personeel ondergebracht in een 

aparte personeels b.v., Vullings Personeel B.V. Per 1 januari 

2017 is de splitsing van de exploitatie en het personeel 

ongedaan gemaakt en vanaf dat moment is het personeel 

werkzaam geweest vanuit Vullings Transport B.V.  
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In de laatste fase voorafgaand aan het faillissement is nog 

gezocht naar een participant, maar zulks heeft niet meer tot 

een oplossing geleid. Uiteindelijk heeft de directie moeten 

besluiten dat een faillissement van Vullings Transport B.V. 

en Vullings Personeel B.V. onafwendbaar was. Na 

besluitvorming in de algemene vergadering van 

aandeelhouders is het verzoek tot faillietverklaring op 18 

augustus 2017 ingediend bij de rechtbank Limburg.  

 

Op 8 september 2017 zijn ook de gelieerde 

vennootschappen Vullings Beheer B.V. en Vullings Verhuur 

B.V. op eigen aangifte failliet verklaard. Ook in deze 

faillissementen is mr. C.W.M. Slegers benoemd tot curator.  

 Werkzaamheden Gesprekken met directie, accountant en de betrokken 

medewerkers van de financiële administratie van de 

Vullings Groep.  

Een quick scan van de aangereikte (interne) cijfers en 

jaarstukken.  

Analyse van het verzekeringspakket.  

Telefonisch overleg en correspondentie met 

verzekeringstussenpersoon. 

Correspondentie met verhuurder en onderhuurders. 

 

Verslag 2: 

Telefonisch contact en correspondentie met de directie, de 

accountant, de verzekeringstussenpersoon, het veilinghuis 

en de verhuurder en onderhuurders.   

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Circa 50 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Circa 50 

2.3 Datum ontslagaanzegging 24 augustus 2017 

 Werkzaamheden Correspondentie met personeel en UWV. 

Organiseren personeelsbijeenkomsten met UWV. 

Beantwoorden vragen van werknemers. 

Het samen met de personeelsadministratie van de Vullings 

Groep verzorgen voor de door het UWV benodigde 

informatie om de loongarantieregeling te kunnen uitvoeren.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving n.v.t. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 
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Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Vullings Transport B.V. is eigenaar van de beperkte 

kantoor- en bedrijfsinventaris en het werkmaterieel. 

 

Verslag 2:  

De kantoor- en bedrijfsinventaris en het werkmaterieel van 

Vullings Transport B.V. zijn middels een online 

executieveiling verkocht. Dit heeft geresulteerd in een 

veilingopbrengst ad € 12.746,- voor de bodemzaken en een 

veilingopbrengst ad € 8.448,- voor de niet bodemzaken. De 

BTW is bij beide verkopen verlegd naar de kopers.   

 

Afrekening met de pandhouder ter zake van de niet 

bodemzaken dient, voor zover er nog een door het 

pandrecht gedekte vordering resteert, nog plaats te vinden. 

 

Verslag 3: 

Integrale afwikkeling met de belastingdienst heeft 

plaatsgevonden. 

3.6 Verkoopopbrengst Zie onder 3.5 

3.7 Boedelbijdrage n.v.t. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Vanwege de fiscale vorderingen zal de opbrengst (na online 

veiling) toekomen aan de boedel. De belastingdienst 

respecteert als pandhouder van de inventaris de wettelijke 

systematiek.  

  Werkzaamheden Inventarisatie activa.  

Afstemming met pandhouder (fiscus). 

Overleg met Troostwijk in verband met de online veiling 

van de activa, welke worden verkocht via een online veiling 

waarin ook het wagenpark (eigendom van Vullings Verhuur 

B.V.) zal worden verkocht.  

 

Verslag 2: 

Afwikkelen en afrekenen veiling. Correspondentie 

pandhouder (Belastingdienst).  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving n.v.t. 

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Verslag 4: 

Gebleken is dat er nog een schadeclaim ter beoordeling 

voorligt aan de schadeverzekering. Deze schadeclaim 

beloopt € 14.959,16. De boedel is in afwachting van het 

standpunt van de verzekeraar en verwacht deze op korte 

termijn.  

 

Vullings Transport B.V. is een van de aandeelhouders in 
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Nedpak B.V. Nedpak B.V. houdt op haar beurt alle aandelen 

in Nedpak Services B.V. De activiteiten van beide 

vennootschappen zijn reeds gestaakt. Na een daartoe 

genomen aandeelhoudersbesluit is Nedpak Services B.V. 

ontbonden. Thans wordt Nedpak B.V. afgewikkeld. 

Afgewacht moet worden of er sprake zal zijn van een voor 

uitkering vatbaar overschot.   

 

Naast het voorgaande had Vullings Transport B.V. ten tijde 

van het faillissement aandelen van de Coöperatieve 

Vereniging Teamtrans U.A. De overige leden hebben 

Vullings Transport B.V. inmiddels vanwege het faillissement 

ontzet als lid. De komende verslagperiode zal nadere 

afwikkeling hiervan worden betracht.   

 

Verslag 5: 

De boedel heeft buiten de verslagperiode om, na lang 

aandringen, uitsluitsel gekregen ter zake van de 

verzekeringsclaim. De verzekeraar heeft de claim 

gemotiveerd afgewezen. De boedel kan zich vinden in de 

beoordeling en afwijzing door de verzekeraar. 

 

Inmiddels is ook Nedpak B.V. ontbonden. Er is geen voor 

uitkering vatbaar overschot gerealiseerd.  

 

De afwikkeling ter zake het lidmaatschap van Vullings 

Transport B.V. van De Coöperatieve Vereniging Teamtrans 

U.A. is nog niet afgerond. Zulks zal naar verwachting de 

komende verslagperiode plaatsvinden.  

 

Verslag 6: 

In de afgelopen verslagperiode heeft een nadere 

beoordeling plaatsgevonden van de juridische positie 

van Vullings Transport B.V. in relatie tot de 

Coöperatieve Vereniging Teamtrans U.A. Op basis van 

deze analyse zal op korte termijn een formeel 

standpunt worden ingenomen.   

3.13 Verkoopopbrengst - 

 werkzaamheden Verslag 4 en 5: 

Correspondentie met de betrokken 

verzekeringsmaatschappij en het bestuur van Nedpak B.V. 

en Teamtrans U.A. 

 

Verslag 6: 

Een nadere beoordeling met betrekking tot 

Coöperatieve Vereniging Teamtrans U.A.  
 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Een nadere inventarisatie van de debiteurenstand per 
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datum faillissement dient nog plaats te vinden. In het na 

datum faillissement bijgewerkt totaalbedrag zijn ook de 

zogenaamde boedeldebiteuren inbegrepen en mogelijk ook 

de via factoring overgedragen debiteuren inbegrepen.  

 

Vanaf datum faillissement heeft de boedel voor een bedrag 

ad € 192.388,10 gefactureerd. Dit betreft de omzet over de 

periode van tijdelijke voortzetting en de nog te verzorgen 

facturatie over (met name) de laatste week voorafgaand 

aan het faillissement.   

 

Verslag 2: 

Inmiddels is de faillissementsboedel tot actieve inning van 

de boedeldebiteuren overgegaan. Separaat heeft Bibby 

Financial Services B.V. de inning verricht van de aan haar 

voor datum faillissement gecedeerde vorderingen. Tijdens 

de incassotrajecten  zijn er debiteurenbetalingen over en 

weer aan de verkeerde incasseerder betaald. Uiteindelijk is 

de vordering van Bibby Financial Services (inclusief een 

contractueel bedongen beëindigingsvergoeding) integraal 

voldaan, waardoor tussen Bibby Financial Services en de 

faillissementsboedel de afspraak is gemaakt dat er geen 

verdere afrekening van de over en weer ontvangen 

betalingen benodigd is. De door de faillissementsboedel 

ontvangen betalingen blijven daarmee aan de boedel 

toekomen.  

 

Er zal door de boedel wel nog een nadere toebedeling 

moeten worden gemaakt in pre faillissements- debiteuren 

en boedeldebiteuren.  

 

Na inlossing van Bibby Financial Services resteert  er een 

(beperkt) surplus aan debiteuren in de incassoportefeuille 

van Bibby Financial Services.  

De komende verslagperiode zal worden bezien in hoeverre 

deze debiteuren daadwerkelijk als openstaand te gelden 

hebben en of een inning (na retrocessie) door de boedel 

zinvol is.  

 

Verslag 3: 

De inning van de boedeldebiteuren is in onderhavige 

verslagperiode nagenoeg afgerond.  

 

Ter zake de aan Bibby Financial Services gecedeerde 

vorderingen heeft retrocessie plaatsgevonden. Daar waar 

dit blijkens de beschikbare administratie zinvol is gebleken, 

is tot aanschrijving van de betreffende debiteuren 

overgegaan.  

 

Naast vorenstaande is ook de incasso van enkele pre-
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faillissementsvorderingen die niet waren gecedeerd aan 

Bibby Financial Services ter hand genomen. 

 

Verslag 4: 

De inning van de boedeldebiteuren is nagenoeg afgerond. 

Zulks heeft eveneens te gelden voor de overige vorderingen 

van vóór datum faillissement. Tegen één debiteur is na 

daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris 

een incassoprocedure gevoerd welke inmiddels met goed 

gevolg is afgerond.  

4.2 Opbrengst tot heden Pre faillissementsdebiteuren: € 3.184,69 

Boedeldebiteuren: € 56.605,18 

 

Verslag 2: 

Het totaal aan door de boedel ontvangen / geïncasseerde 

debiteurenbetalingen betreft thans € 114.471,45,-. 

Daarnaast werd op faillissementsdatum een betaling ad 

€ 30.200,- ontvangen ter zake aan Bibby Financial Services 

gecedeerde debiteuren.   

 

Verslag 3: 

Het totaal aan door de boedel ontvangen / geïncasseerde 

debiteurenbetalingen betreft thans € 136.128,03. 

Daarnaast werd op faillissementsdatum een betaling ad € 

30.200,- ontvangen ter zake aan Bibby Financial Services 

gecedeerde debiteuren.   

 

Verslag 4: 

Het totaal aan door de boedel ontvangen / geïncasseerde 

debiteurenbetalingen betreft thans € 162.378,03. 

Daarnaast werd op faillissementsdatum een betaling ad € 

30.200,- ontvangen ter zake aan Bibby Financial Services 

gecedeerde debiteuren.   

  
4.3 Boedelbijdrage n.v.t. 

 Werkzaamheden In overleg met de financiële administratie van de Vullings 

Groep verzorgen van de facturatie. 

Inventarisatie (boedel)debiteuren, correspondentie en 

telefonisch overleg met debiteuren. 

Vanwege de factoring van debiteuren heeft er frequente 

afstemming plaatsgevonden met de factor maatschappij ter 

zake over en weer ontvangen betalingen, welke voor de 

ander zijn bestemd. 

 

Verslag 2: 

Actieve debiteurenincasso en het daarmee gemoeid contact 

met de debiteuren. Afstemming met de factormaatschappij. 

 

Verslag 3: 
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Inventarisatie verschillende debiteurenposities en 

omvangrijke actieve debiteurenincasso. Afstemming met de 

factormaatschappij inzake retrocessie.  

 

Verslag 4:  

Afwikkelen debiteurenincasso en overleg rechter-

commissaris. 

 

5 Bank/zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
In het kader van een financiering van het werkkapitaal is 

Vullings Transport B.V. een factoring overeenkomst 

aangegaan met Bibby Financial Services B.V. In het kader 

van bevoorschotting van debiteuren bedroeg de rekening 

courant schuld jegens Bibby Financial Services B.V. per 23 

augustus 2017 € 230.002,90. Daarenboven claimt Bibby 

Financial Services B.V. betaling van een 

beëindigingvergoeding. Inmiddels is de (reguliere) rekening 

courant aanspraak van Bibby Financial Services B.V. 

(nagenoeg) afgebouwd. De curator treedt met Bibby 

Financial Services B.V. in overleg ter zake een verdere 

afwikkeling van de (contractuele) verhouding tussen 

Vullings Transport B.V. en Bibby Financial Services B.V. 

 

Verslag 2: 

De vordering van Bibby Financial Services B.V. – inclusief 

beëindigingsvergoeding- is integraal ingelost middels de 

inning van de gecedeerde vorderingen. Zie nader onder 4.1 

van dit verslag.  

  

5.2 Leasecontracten Per datum faillissement waren er een vijftal operational 

leasecontracten ter zake bedrijfsbussen. Deze 

leasecontracten zijn gedurende de week van tijdelijke 

voortzetting van de activiteiten gecontinueerd. De 

betreffende leaseobjecten zijn, nadat een doorstart niet 

haalbaar bleek, aan de leasemaatschappij geretourneerd.  

 

Ter zake het overige wagenpark gold een huurafspraak met 

de gelieerde (inmiddels ook gefailleerde) vennootschap 

Vullings Verhuur B.V.  

 

Daarnaast was er sprake van een leasecontract ter zake 

een tweetal copiers en bestond er een operational 

lease/huurovereenkomst ter zake de volledige 

automatisering (hardware) in gebruik bij Vullings Transport 

B.V. Nadat een doorstart onhaalbaar is gebleken, de 

tijdelijke activiteiten zijn gestaakt en na afronding van de 

financieel administratieve werkzaamheden heeft een 

teruggave van betreffende lease/huurobjecten 

plaatsgevonden.   
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5.3 Beschrijving zekerheden n.v.t. 

5.4 Separatistenpositie n.v.t. 

5.5 Boedelbijdragen n.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Enkele crediteuren/leveranciers hebben aanspraak gemaakt 

op eigendom/eigendomsvoorbehoud. Na inventarisatie en 

beëindiging tijdelijke voortzetting zijn de te respecteren 

eigendommen geretourneerd.  

5.7 Reclamerechten Niet van gebleken.  

5.8 Retentierechten n.v.t. 

 Werkzaamheden Inventarisatie van financieringen en leasecontracten. 

Correspondentie en telefonisch overleg met Bibby Financial 

Services B.V.  

Correspondentie en telefonisch overleg met crediteuren ter 

zake geclaimde eigendommen.  

 

Verslag 2: 

Correspondentie en telefonisch overleg met Bibby Financial 

Services B.V. en ING Bank N.V. 

 

6 Doorstart/voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden In de eerste aanvangsfase van het faillissement is samen 

met de directie en de accountant een inventarisatie en 

analyse gemaakt van de (financiële) mogelijkheden om de 

activiteiten van de Vullings Groep tijdelijk voort te zetten, 

om van daaruit te komen tot een mogelijke 

doorstart/verkoop van de activiteiten. Daarbij is 

geconcludeerd dat een tijdelijke voortzetting in financiële 

zin haalbaar en verantwoord zou zijn. Op basis daarvan zijn 

afspraken gemaakt met de belangrijkste 

actoren/crediteuren om de dienstverlening naar de klanten 

toe te kunnen continueren. Vrijwel direct nadat de relevante 

(financiële) afspraken werden gemaakt en noodverbanden 

werden gelegd, bleek dat het in operationele zin niet 

mogelijk was om de activiteiten op verantwoorde wijze te 

continueren. Door het ophopen van pakketten en (in 

mindere mate) pallets gedurende de eerste twee dagen van 

het faillissement en het gebrek aan mankracht en (extern) 

inzetbaar materieel, kon de curator op donderdag 24 

augustus 2017 geen ander besluit nemen dan richting alle 

betrokken partijen te communiceren dat er vanaf vrijdag 25 

augustus 2017 geen goederen meer ter verwerking zouden 

worden aangenomen.  

 

Daarmee bleek een doorstart en een verkoop van de 

activiteiten en klantenportefeuille niet (meer) mogelijk.  

 

De voorafgaand aan het moment van definitief stoppen van 

de activiteiten aangeboden goederen zijn in de 
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daaropvolgende dagen door de boedel afgewikkeld; dit 

heeft het mogelijk gemaakt om de aangeboden 

vervoersopdrachten op correcte wijze af te wikkelen.  

 

De opslagactiviteiten zijn in de twee weken na het 

beëindigen van de activiteiten afgebouwd door (gefaseerde) 

teruggave/terugname van de goederen. Facturatie van de 

opslagvergoedingen heeft inmiddels plaatsgevonden.  

6.2 Financiële verslaglegging Door tijdig aan de spreekwoordelijke rem te trekken zijn de 

kosten van de tijdelijke voortzetting beperkt gebleven en 

worden deze voldoende afgedekt door de tijdens de 

boedelperiode gerealiseerde omzet. Een financiële 

verantwoording over de periode van tijdelijke voortzetting 

en de afwikkeling daarvan zal plaatsvinden in het 

eerstvolgende (financiële) voortgangsverslag.  

 

Verslag 2:  

Tijdens de beperkte periode van tijdelijke voortzetting zijn 

er diverse garanties verstrekt c.q. betalingen aan 

dwangcrediteuren voldaan. Deze crediteuren 

vertegenwoordigen een bedrag ad omstreeks € 80.000,- en 

zijn inmiddels uit het boedelactief voldaan. Over deze 

periode is een bedrag ad € 192.000,- uitgefactureerd, 

waarvan inmiddels een bedrag ad € 114.471,45 is geïnd. 

Daarnaast zijn er ten behoeve van de boedel door derden 

(niet zijnde de curator) werkzaamheden verricht en/of 

diensten geleverd ter zake waarvan geen garantie is 

verstrekt; deze bedragen omstreeks € 15.000,- en 

afwikkeling hiervan zal conform de geldende rangorde 

plaatsvinden.  

 Werkzaamheden Overleg met directie, accountant en de betrokken 

medewerkers van de financiële administratie, de planning 

en klantencontact.  

Financieel en operationeel aansturen van de tijdelijke 

voortzetting in samenspraak met de directie.  

Het maken van afspraken met betrokken (dwang) 

crediteuren. 

Vastlegging van de (financiële) afspraken. 

Begeleiden en aansturen van het facturatieproces.  

 

Verslag 2: 

Afwikkeling garanties en betaling gegarandeerde 

boedelkosten ter zake periode tijdelijke voortzetting. 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Een doorstart is niet haalbaar gebleken. 

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 
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7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht De administratie was per datum faillissement (redelijk) 

bijgewerkt en toegankelijk.  

7.2 Depot jaarrekeningen Verslag 2: 

 

Vullings Transport B.V.  

2013: niet tijdig (5 maart 2015)  

2014: tijdig (4 december 2015) 

2015: tijdig (8 december 2016)  

 

Vullings Personeel B.V.  

2013: niet tijdig (5 maart 2015)  

2014: tijdig (4 december 2015) 

2015: tijdig (8 december 2016)   
7.3 Goedk. Verkl. Accountant Nog te beoordelen. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nog te beoordelen. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Te zijner tijd zal regulier onderzoek plaatsvinden, waarbij 

ook dit aspect zal worden betrokken.  

7.6 Paulianeus handelen Te zijner tijd zal regulier onderzoek plaatsvinden, waarbij 

ook dit aspect zal worden betrokken. 

 Werkzaamheden Quick scan jaarstukken en voorlopige interne cijfers. 

Veilig stellen relevante (digitale) administratie. 

Overleg en correspondentie met de accountant en de ICT 

partner. 

 

Verslag 5: 

Er is een (nadere) aanvang gemaakt met het 

rechtmatigheidsonderzoek in de vier samenhangende 

Vullings faillissementen. Het streven is dit onderzoek 

komende verslagperiode af te ronden. 

 

Verslag 6: 

Het rechtmatigheidsonderzoek is nagenoeg afgerond. 

De conceptnotitie met bevindingen zal op korte 

termijn intern worden besproken, waarna eventuele 

actiepunten zullen worden geformuleerd. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Vullings Transport B.V.: 

€ 41.719,98 (nog af te wikkelen concurrente 

boedelvorderingen vanwege de tijdelijke voortzetting van 

de activiteiten en huur over de opzegtermijn).  

€ 294.577,75 (UWV) 

 

Verslag 6: 

€ 336.297,73 
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Vullings Personeel B.V.: 

- 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Vullings Transport B.V.: 

€ 426.528,-  

 

Vullings Personeel B.V.: 

€ 104.933,- (nog te corrigeren i.v.m. inlossing 

belastingdienst uit opbrengst verpand wagenpark) 

8.3 Pref. Vord. van het UWV Vullings Transport B.V.: 

279.446,92 

 

Vullings Personeel B.V.: 

- 

8.4 Andere pref. Crediteuren Vullings Transport B.V.: 

€ 589,38 

 

Vullings Personeel B.V.: 

- 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Vullings Transport B.V.: 

91 

 

 

Vullings Personeel B.V.: 

4 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Vullings Transport B.V.: 

€ 834.032,57 

Vullings Personeel B.V.: 

€ 42.883,42 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog onbekend.  

 Werkzaamheden Verslag 1, 2, 3, 4, 5 en 6: 

Inventarisatie van de crediteurenlast.  

Correspondentie met concurrente crediteuren. 

Correspondentie en telefonisch overleg met de 

belastingdienst. 

 

9 Procedures n.v.t.  

   

9.1 Naam wederpartij(en) - 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog onbekend. 

10.2  Plan van aanpak - Afwikkeling deelneming Teamtrans U.A.; 

- Afronden administratie- en 

rechtmatigheidsonderzoek. 



 

Gegevens onderneming: Vullings Transport B.V. en Vullings Personeel B.V. 15 
Faillissementsnummer: C/03/17/246 F en C/03/17/247 F 

10.3 Indiening volgend verslag Medio april 2020  

 werkzaamheden Verslag 1, 2, 3, 4, 5 en 6: 

Correspondentie rechtbank/rechter-commissaris, 

directie en aandeelhouders. 

 

 

Weert, 31 oktober 2019    

 

 

mr. C.W.M. Slegers, 

curator 

 

 
Disclaimer: 
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 
is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 
– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


